
Pravila obnašanja v knjižnici    
 
 

V knjižnici učenci in zaposleni upoštevajo pravila knjižničnega reda. 
 
 

1. POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE – KNJIŽNIČNI RED 
 
Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti v skladu z možnostmi glede na 
organizacijske in prostorske spremembe v tem šolskem letu. Učenci in delavci na centralni šoli lahko nemoteno obiskujejo 
šolsko knjižnico vsak dan, medtem ko imajo učenci in delavci obeh podružničnih šol dostop do knjižničnega gradiva v času 
prisotnosti knjižničarke na svojih podružnicah, kjer se nahaja tudi precejšen del knjižnega gradiva iz centralne šolske 
knjižnice. Glede na sprotne potrebe si lahko učenci in  zaposleni izposojajo knjižnično gradivo tudi v centralni šolski 
knjižnici. 
 
 

2. ČLANSTVO, IZKAZNICE 
 
Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole, po dogovoru tudi bivši učenci ter otroci in delavci vrtca. Članarine 
nimamo. Vsa izposoja gradiva v knjižnici je brezplačna. 
Ne bomo imeli izkaznic. 
 
 

3. ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE 
 
Knjižnica je odprta vsak ponedeljek od 9.30 do 12.00 ure. 
 
 

4. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
Knjige izposoja knjižnica na dom ali za razred. Čas izposoje na dom je praviloma 14 dni, po dogovoru pa več, v kolikor 
knjige ne išče drugi bralec. 
Neknjižno gradivo (kasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) se praviloma uporablja le pri pouku in ga ne izposojamo, 
razen izvodov, ki so namenjeni učencem. 
Čitalniško gradivo (enciklopedije, slovarji, leksikoni, atlasi) in serijske publikacije si je možno izposoditi čez vikend ali po 
dogovoru za krajši čas. 
Po dogovoru si lahko učenci in učitelji različno gradivo izposodijo tudi čez počitnice. Učenci in otroci iz vrtca  morajo vrniti 
izposojeno gradivo najpozneje do 15. junija. 
 
 

5. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
S knjigo in ostalim knjižničnim gradivom moramo ravnati spoštljivo. Za namerno poškodbo ali izgubo knjige zahtevamo 
nadomestilo. 
 
 

6. OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE 
 
V prostorih knjižnice se obnašamo primerno, v kolikor prvo opozorilo ne zaleže, mora učenec zapustiti knjižnico. 
 

 
 

Knjižničarka: Katja Kraljič 

 


